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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 

ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 

 

Σε συνέχεια της Κοινής Ανακοίνωσης των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ ) σχετικά με την   έναρξη της διαδικασίας για την χορήγηση της πρώτης 

από του στόματος θεραπείας κατά της νόσου COVID-19, και σε ότι αφορά στις ενέργειες του 

ασθενούς για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των φαρμάκων, αλλά και της 

από 04/02/2022 σχετικής Ανακοίνωσής μας, σας παρέχουμε επικαιροποιημένες οδηγίες σε ότι 

αφορά στην απλούστευση της διαδικασίας συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας για τη συναίνεση στη 

θεραπεία και την εξουσιοδότηση του ταχυμεταφορέα, η οποία βρίσκεται στο Φάκελο Ασφάλισης 

Υγείας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στο σύνδεσμο  fay.eopyy.gov.gr 

Συγκεκριμένα: 

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ο ασθενής ενημερώνεται με μήνυμα (SMS) στο κινητό του και  

καλείται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα για τη συναίνεση στη θεραπεία και την εξουσιοδότηση 

του ταχυμεταφορέα, η οποία βρίσκεται στο Φάκελο Ασφάλισης Υγείας στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού, στο σύνδεσμο fay.eopyy.gov.gr. Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρησιμοποιούνται 

οι κωδικοί Taxisnet. Εφιστούμε την προσοχή στους δικαιούχους της θεραπείας, μετά τη 

λήψη του μηνύματος (SMS) της έγκρισης, να προχωράνε άμεσα στη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας για τη συναίνεση στη θεραπεία και την εξουσιοδότηση του 

ταχυμεταφορέα, καθώς υπάρχει χρονικός περιορισμός στην έναρξη λήψης της 

θεραπείας τους  

https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/10098-xorhghsh-antiikwn-farmakwn-se-astheneis-me-loimwksh-covid-19
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml


Αφού ο ασθενής πραγματοποιήσει τις παραπάνω ενέργειες στο ΦΑΥ, ο ΕΟΠΥΥ επικοινωνεί 

τηλεφωνικά με τον ασθενή για την επιβεβαίωση των στοιχείων του και τον προγραμματισμό της 

παράδοσης του φαρμάκου. 

 

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες: 

 

Συνδέεστε στον ΦΑΥ http://fay.eopyy.gov.gr  

 

Μπορείτε να συνδεθείτε είτε με κωδικούς ΦΑΥ ή TAXISNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fay.eopyy.gov.gr/


Επιλέγετε Κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων κατά της COVID-19 

 

 

 

 

 

Διαβάζετε το κείμενο και τσεκάρετε  ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους  

 Όρους Χορήγησης Φαρμάκου 

 Όρους Χρήσης  

Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε  να σας αποσταλεί το κείμενο και στο  email σας. 

 



 

Τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που έχουν αναλάβει την κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκου είναι τα 

κάτωθι: 

 Κεντρικό  Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι ), τηλ 210 8110627, 210 8110628 

 Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (Καραολή Δημητρίου 12 & Κοσμά Αιτωλού 1, Εύοσμος), τηλ 

2310709200 

 Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων (Παύλου Μελά 23-25, Ιωάννινα), τηλ 2651083631, 

2651077930 

 Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας  (Γιαννιτσών 3, Πάτρα), τηλ 2610466552, 2610466555  

 Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου  3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Φαιστού, Ηράκλειο,), τηλ 

2810280671, 2810719224 

 Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων  (Παύλου Μελά 23-25, Ιωάννινα), τηλ 2651083631, 

2651077930 

 

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  


